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Кривична пријава против бившег управника притворске јединице УН Тимоти
Мекфелдена
I. Правни основ за подношење кривичне пријаве против бившег управника
притворске јединице УН Тимоти Мекфелдена
1. Поводом обелодањивања на сајту „Викиликс“ тајне депеше која је била упућена
америчком Стејт дипартменту из америчке амбасаде у Хагу, из које се види да је бивши
управник Притворске јединице УН при МКСЈ Тимоти Мекфелден достављао податке
америчким државним органима (и агенцијама) о Слободану Милошевићу, проф. др Војислав
Шешељ подноси кривичну пријаву председнику МКСЈ, судији Патрику Робинсону. Тачније,
у складу са Правилником о поступку и доказима МКСЈ и Правилником о притвору особа
које чекају на суђење или жалбени поступак пред Међународним судом или су из неког
другог разлога притворене по овлашћењу овог суда, као и у складу са Скупом минималних
правила о поступању са затвореницима усвојеном од стране УН 1957. године, проф. др
Војислав Шешељ подноси кривичну пријаву против бившег управника Притворске јединице
УН при МКСЈ. Или, управо је бивши управник Притворске јединице УН при МКСЈ Тимоти
Мекфелден, прекршио бројна правила и зато је неопходнао да судија Патрик Робинсон у
својству председника МКСЈ (али и бившег председника већа у предмету Милошевић)
поступи у складу са наводима из кривичне пријаве. У противном, због очигледних
(квазиправних и тајновитих) политичких околности које прате рад притворске јединице УН
при МКСЈ (у којој проф. др Војислав Шешељ већ 8 година чека завршетак основног
првостепеног процеса) суђења у предметима бр. ИТ-03-67. и бр. ИТ-03-67-Р77.3 неће бити
праведна. То је и основна causa ове кривичне пријаве. Такође, јасно је и да ако председник
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МКСЈ не поступи у складу са наводима из кривичне пријаве већ минимални углед МКСЈ у
светској јавности ће бити додатно урушен.
2. Дакле, председник МКСЈ је дужан да у складу са Правилником о поступку и
доказима МКСЈ (али у складу са Статутом МКСЈ) обезбеди правилан рад Притворске
јединице УН при МКСЈ. Тачније, правила садржана у правилнику о поступку и доказима
МКСЈ су обавезна за све, па и за управника Притворске јединице УН при МКСЈ, иако је он
очигледно био у вези са америчким државним органима и агенцијама. Или, као што је
Статут МКСЈ изнад Правилника о поступку и доказима МКСЈ, тако је Правилник о поступку
и доказима МКСЈ изнад Правилника о притвору особа које чекају на суђење или жалбени
поступак пред Међународним судом или су из неког другог разлога притворене по
овлашћењу овог суда (у даљем тексту: Правилник о притвору од 21. јула 2005. године).
Дакле, председник МКСЈ је изнад управника Притворске једнице УН при МКСЈ и једна је
врста надзорног органа и зато мора да чува достојанство суда, и да обезбеди поштовање
људских права притворених лица. Такво поступање или непоступање директно утиче на
свако суђење, па и на суђење у предметима бр. ИТ-03-67. и бр.ИТ-03-67-Р77.3.
3. У контексту очувања достојанства суда и спречавања непоштовања његових правила,
судије обавезује Правилник о поступку и доказима. На пример, у правилу 5. Правилника о
поступку и доказима МКСЈ под (А), (Б) и (Ц) се регулише непоштовање правила које је
„проузроковало стварну штету“. Нема сумње да је достављање података америчким
агенцијама и државним органима од стране управника Притворске јединице УН при МКСЈ
нанело велику штету угледу и раду МКСЈ. Такође, све судије МКСЈ се свечано обавезују
према правилу 14(А) Правилника о поступку и доказима МКСЈ да ће „часно, верно,
непристрасно и савесно вршити своје дужности и користити своја овлашћења“ (оваква изјава
се потписује у присуству генералног секретара УН или његовог представника и њен значај
се подвлачи обавезом чувања у архиви МКСЈ). Дакле, обавезује се сваки судија, између
осталог, да ће надзирати рад и услове у притворској јединици УН при МКСЈ. Зато је и
пропуст у вези са штетним радњама управника Притворске јединице УН при МКСЈ још већи
и не треба затварати очи пред њим или одбацивања одговорности.
4. Наравно, одговорност председника МКСЈ за функционисање МКСЈ као целине је већа
него обичног судије. Између осталог, зато се председник МКСЈ бира према правилу 18(Ц)
„већином гласова сталних судија који сачињавају суд“. Такође, председник МКСЈ има
озбиљне дужности јер према правилу 19(А) Правилника о поступку и доказима МКСЈ
управо он „председава свим пленарним седницима Суда“ и „координира рад судских већа и
надзире рад Секретаријата, те врши све друге функције које су поверене Статутом и
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Правилником“. Зато се у контексту ове кривичне пријаве може закључити (без сумње) да
стање у Притиворској једини УН при МКСЈ свакако спада под формулацију „све друге
функције“ председника МКСЈ. Тачније, посебно треба истаћи да председник МКСЈ који
председава пленарним седницима, има обавезу (као што се наводи испод трећег поглавља
под насловом „Унутрашње функционисање Међународног суда“) да заједно са другим
судијама према правилу 24(5) Правилника о поступку и доказима МКСЈ „утврђује или
надзире услове притвора“ (подвукао-Мировић Д.). Дакле, више него јасна обавеза
председника МКСЈ!
5. У правном контексту ове кривичне пријаве треба истаћи и следеће. Колики је значај
функције председника МКСЈ у контролисању рада свих запослених при МКСЈ показује и
правило 19(Б) које му омогућава издавање упутстава за рад. Дакле, аката који су исте снаге
као и Правилник о притвору. Такође, према правилу 23(Б) Правилника о поступку и
доказима МКСЈ: „Председник се саветује са другим члановима Колегијума о свим битним
питањима која се тичу функционисања Међународног суда“. У том контексту, јасно је да је
стање у Притворској јединици УН при МКСЈ веома битно за функционисања МКСЈ. Такође,
према правилу 23ter председник МКСЈ има одлучујућу улогу и у Руководном одбору који
„координира припрему и реализацију буџета МКСЈ“. Дакле, опет правило које показује
ширину одговорности председника МКСЈ. Директну повезаност између рада судија МКСЈ и
стања у Притворској јединици УН при МКСЈ показује и правило 40bis(Ц) у којем се
прописује: „Налог за довођење и привремени притвор осумњиченог мора да носи потпис
судије и печат Међународног суда“ (на правило 40bis се надовезује и правило 45bis у којем
се прописује да се правила из Правилиника о поступку и доказима МКСЈ „примењују на
сваку особу притворену по овлашћењу Међународног суда“). Дакле, није Притворска
јединица УН при МКСЈ неко издвојено ванземаљско тело, независно од МКСЈ! То би
председник МКСЈ, судија Патрик Робинсон требало да зна и да у складу са тиме поступи по
кривичној пријави! Или, председник МКСЈ не може затворити очи пред планетарним
скандалом који је открио „Викиликс“ и у којем је учествовао управник Притворске јединице
УН при МКСЈ (посебно што је Робинсон надахнуто говорио о „подизању заставе УН“
приликом његовог доласка на посао као што је то радио у Савету безбедности УН 7.
децембра 2010. године). Дакле, треба прећи са речи на дела! Тачније, ова кривична пријава
има веома јак основ у правилу 77(А)(2) у којем се прописује: „Вршећи своја инхерентна
овлашћења, Међународни суд може прогластити кривим за непоштовање суда оне који
свесно и хотимично ометају спровођење правде, укључујући сваку особу... која обелодани
информације које се односе на тај поступак, свесно тиме кршећи налог већа“. Јасно је да
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бивши управник Притворске јединице УН при МКСЈ испуњава тај услов из правилу 77(А)(2)
Правилника о поступку и доказима! Зато председник МКСЈ Робинсон мора поступи у складу
са кривичном пријавом.
6. Такође, правни основ за подношење кривичне пријаве и покретања кривичног
поступка против бившег управника Притворске јединице УН при МКСЈ се налази и у
Правилнику о притвору од 21. јула 2005. године. Бивши управник Притворске јединице УН
при МКСЈ је прекршио бројна правила, али и преамбулу Правилника о притвору од 21. јула
2005. године. На пример, према преамбули, основна сврха Правилника о притвору од 21.
јула 2005. године у вези са затвореницима је да “осигура сталну примену и заштиту њихових
индивидуалних права док се налазе у притвору“. Све то је погазио бивши управник када је
достављао податке о једном притворенику особама ван МКСЈ! Слично томе, он је прекршио
и друге делове преамбуле: „Основна начела на којима почива овај Правилник о притвору
одражавају

приоритетне

захтеве

човечности,

поштовања

људског

достојанства

и

претпоставке невиности“. Али, очигледно Милошевић и други Срби укључујући и проф. др
Војислава Шешеља су за бившег управника били притвореници за које није важила
презумпција невиности. На тај начин је бивши управник истовремно прекршио и Правилник
о поступку и доказима МКСЈ, јер се испод наслова „дефиниције“ у Правилнику о притвору
од 21. јула 2005. године наводи да он мора да буде у „сагласности с духом Статута и
Правилника о поступку и доказима“. Више него јасно и довољно да се против бившег
управника покрене поступак за непоштовање суда!
7. Такође, у правилу 2. Правилника о притвору од 21. јула 2005. године се наводи да је
управник под „надлежношћу секретара“. Дакле, у складу са правилом 19. Правилника о
поступку и доказима МКСЈ у којем се прописује да председник МКСЈ „надзире рад
Секретаријата“ поново је јасно да је председник МКСЈ надзорни орган (или једна врста
надређеног) за управника. Зато председник МКСЈ мора да буде посебно ригорозан према
бившем управнику суда! Слично томе, у правилу 3. Правилника о притвору од 21. јула 2005.
године се наводи да се: „Овај Правилник примењује непристрасно. Не сме бити никакве
дискриминације на основу расе, боје коже, пола, језика, вере, политичког или другог
мишљења, националног, етничког или друштвеног порекла, имовине или рођења,
економског или другог статуса“. Очигледно је да то није био случај са бившим управником
Притворске јединице УН при МКСЈ. Он је примењивао двоструке стандарде посебно према
Србима и Слободану Милошевићу. Такође, у правилу 5. Правилника о притвору од 21. јула
2005. године се истиче да: „Сви притвореници осим оних које је Међународни суд осудио,
сматрају се невиним док се не прогласе кривим и са њима треба увек тако поступати“. У том
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контексту треба поново истаћи да бивши управник Притворске јединице УН при МКСЈ није
поштовао ни ово важно правило које се директно ослања на Статут МКСЈ и бројне
међународне конвенције, попут Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода и Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Такође, у правилу 6(А)
се наводи да Колегијум може „у било којем тренутку одредити једног судију или секретара
Суда да прегледа Притворску јединицу и извести Суд о општим условима спровођења овог
Правилника...“. Дакле, још један правни основ који показује да је председник МКСЈ
фактички био надзорни орган над радом управника Притворске јединице УН при МКСЈ.
Зато сада треба деловати хитно и исправити ове пропусте! У том контексту, у правилу 6(Б)
Правилника о притвору од 21. јула 2005. године се чак наводи да председник МКСЈ и
Колегијум именују „инспекторе чија је дужност да испитају начин на који се поступа са
притвореницима“. Инспектори очигледно нису радили свој посао док је бивши управник
одавао поверљиве информације особама ван МКСЈ! Посебно је скандалозно што бивши
управник Притворске јединице УН при МКСЈ није поштовао правила 10, 11 и 34
Правилника о притвору од 21. јула 2005. године. Тачније, у правилу 10(Б)(1) се наводи да се:
„За сваког примљеног притвореника на сигурном месту чува потпуна и ажурирана
евиденција“ која садржи „информације о идентитету притвореника и његових најближих
сродника, као и друге информације прибављене у складу са ставом 10(А)“. Затим се у
правилу 11. Правилника о притвору од 21. јула 2005. године наводи: „Све информације о
притвореницима третирају се као поверљиве и доступне су само притворенику,
његовом правном заступнику и особама које је овластио секретар“. Дакле, не и
америчкој амбасади! Такође, у правилу 34(Д)(1) и (2) Правилника о притвору од 21. јула
2005. године се наводи: „Инфомације садржане у здравственом картону притвореника се
могу погледати или обелоданити само из медицинских разлога, или ако је у интересу правде
и доброг суђења, по налогу судије или већа Међународног суда након консултације са
лекаром“. Јасно је да су преступи бившег управника тешки и да заслужују максималну казну
онако као порписује правило 77. Правилника о поступку и доказима МКСЈ!
8. Да би скандал био још већи, бивши управник Притворске јединице УН при МКСЈ је
прекршио и Скуп минималних правила о поступању са затвореницима усвојен од стране УН
1957. године. Према правилу 6. Скупа минималних правила о поступању са затвореницима
из 1957. године: „Правила треба да се примењују непристрасно. Не сме се правити разлика у
поступању на основу неке предрасуде, нарочито с обзиром на расу, боју коже, пол, језик,
веру, политичко и свако друго мишљење, или у односу на национално или социјално
порекло, друштвени положај, рођење или било који други положај“.
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9. Коначно, правни основ постоји и у праву бивших југословенских република на које
се (макар формално, на пример у правилу 101.) ослања Правилник о поступку и доказима
МКСЈ. На пример, извесни Драгиша Блануша, који је услед сплета револуционарних и
мрачних околности постао управник Централног затвора у Београду, 2001. године је објавио
књигу „Чувао сам Милошевића“ („Глас јавности“, Београд). Слично као и Тимоти
Мекфелден, на приземан начин, изнео је поверљиве информације о Милошевићевом
здрављу и приватном животу, као и своје квазиполитичке конструкције и црно/бела
тумачења историјских догађаја на просторима бивше Југославије. На пример, на стр. 101 те
срамне књиге се налази наслов „Променљиви притисак“, на стр. 108. наслов „Унук и деда“,
на стр. 109 „Конзилијум код Милошевића“, на стр. 151 „Меродавна сам једино ја“ и слично.
Ова особа је злоупотребила свој службени положај (и у другим приликама) у време свог
мандата и компромитовала је установу на чијем је челу била. Толико, да је чак и прозападни
марионетски режим у Београду 2005. године подигао оптужницу против њега због
злопотребе службеног положаја. Зато минимум достојанства и самопоштовања треба да
покаже и МКСЈ у случају бившег управника Притворске јединице УН пр МКСЈ.
II. Општепознате чињенице као основ за подношење кривичне пријаве против
бившег управника притворске јединице УН Тимоти Мекфелдена и мрачна улога
психијатра Вере Петровић (саучесника) у кршењу Правилника о поступку и доказима
МКСЈ
10. У контексту претходно наведног треба изнети и следеће чињенице. Бивши управник
је према „Викиликсу“ доставио бројне информације људима ван МКСЈ (опширније о томе у
Додатку 1) о Слободану Милошевићу: „Његов дијастолни крвни притисак је стално изнад
120. Упркос високим дозама шест лекова које је примао, његов притисак је и даље опасно
повишен“. Након изношења оваквих поверљивих информација о здравственом стању
Милошевића, бивши управник доставља америчкој амбасади у Хагу и информације о
Милошевићевим телефонским разговорима: „Он зове своју супругу Мирјану сваког јутра.
Милошевић је могао да манипулише нацијом, али се борио да контролише своју жену, која
очигледно има велики утицај на њега. Мира га је наговорала да преузима одређене акције.
Када је не би послушао, она би му спочитавала да је разлог лошег исхода управо то што је
није послушао. Марковићева је служила као извор информација, мотивације и стратегије, и
он се чврсто ослањао на њена упутства. Када би га притискала да учини нешто што не жели,
он јој се ретко директно супротстављао, већ само не би урадио то што му је рекла“.
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Скандалозно изношење приватних односа између супружника! Такав мучан утисак
појачавају и политички коментари бившег управника о некаквој манипулацији народом
(Милошевић је свој мандат добијао на вишестраначким изборима), али и злонамерно
тумачење учесталости телефонских позива (нормално је да се супружници чују
свакодневно). Овакав скандал је незабележен у модерној правној историји и може се
упоредити само са примитивним поступањем извесног Драгише Блануше који је сплетом
срамних околности једно време био управник београдског Централног затвора. Ипак, за ову
кривичну пријаву је важно истаћи следеће. Сасвим је јасно из претходног, да је бивши
управник притворске јединице УН при МКСЈ прислушкивао телефонске разговоре
Милошевића и да је злоупотребљавао информације из њих, тако што их је прослеђивао
америчкој амбасади у Хагу (иако није амерички држављанин). Ипак, следећи цитат из
депеше коју је објавио „Викиликс“ показује и да је управник имао своје мрачне и скривене
саучеснике у кршењу Правилника о поступку и доказима МКСЈ унутар самих зидина
затвора: „Милошевић је ипак повучен човек који своје мисли ретко дели са другима“
доставља информацију Американцима управник. Такође, он је наводно „нарцисоидна
личност“. Коначно, Милошевић је одбио да иде код психијатра, износи управник, а америчка
амбасада у Хагу бележи. Дакле, из претходног је јасно да је саучесник у кршењу Правилника
о поступку и доказима МКСЈ била психијатар Вера Петровић! У том контексту, проф. др
Војислав Шешељ у овом поднеску износи да је Вера Петровић пратила њега и Милошевића
током њихових заједничких обеда и да је Милошевић одбио да разговара са овом мрачном и
компромитованом особом. Такође, проф. др Војислав Шешељ износи да је ова мрачна и
компромитована особа извршила негативан утицај и на Милана Бабића и тако погоршала
његово већ тешко психичко стање, што је резултирало његовим самоубиством 5. марта 2006.
године. Сличну мрачну улогу је Вера Петровић имала и у вези са Мирославом Дероњићем,
кога је такође наговарала на нагодбу са Тужилаштвом. Очигледно, као и Бабић, Дероњић
није могао да издржи оно на шта га је наговарала такозвани психијатар Вера Петровић. Он је
умро у Шведској 2007. године (53 год) убрзо након окончања процеса у којем је договорио
нагодбу са Тужилаштвом. Дакле, ова мрачна и компромитована личност, Вера Петровић, не
само да није поштовала Правилник о поступку и доказима МКСЈ, већ није поштовала ни
Хипократову заклетву у којој стоји: „Никоме нећу, чак и ако ме замоли, преписати
смртоносни отров, нити ћу му дати савет који може проузроковати његову смрт“. Зато Веру
Петровић заувек треба одстранити из МКСЈ и оштро казнити за њено кршење Правилника о
поступку и доказима МКСЈ. Она није само срамота за лекарску струку, већ и за МКСЈ у
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целини! Слично као и њен надређени у кривичном делу, бивши управник Притворске
јединице УН при МКСЈ.

III. Закључак
11. У контексту претходно изнетог, председник МКСЈ би требало да буде свестан
чињенице да је ипак МКСЈ суд УН, а не САД. МКСЈ, макар формално није под
јурисдикцијом САД као логор/војни суд Гвантанамо. Тачније, по суровости и кршењу
процесних права Гвантанамо је толико озлоглашен да га је посетила и делегација Комитета
за људска права УН на челу са Мартином Шајнином. Тада је Шајнин закључио: „Аранжман
је врло проблематичан у смислу личних и материјалних јурисдикција Војних комисија,
њихове независности и непристрасности, као и очигледних питања, као што су прихватање
информација до којих се дошло изнуђивањем и помоћу нехуманих понижавајућих метода“.1
Такво поступање не сме бити присутно у МКСЈ. Кршење Правилника о поступку и доказима
МКСЈ, посебно правила 77(А), као и бројних правила из Правилника о притвору од 21. јула
2005. године, али и Скупа минималних правила о поступању са затвореницима, мора бити
најстроже кажњено. Зато председник МКСЈ мора да поступи по наводима из ове кривичне
пријаве. У противном, биће јасно да је МКСЈ под истом јурисдикцијом као и логор/војни суд
Гвантанамо.

„Број речи: 2.994“
Проф. др Војислав Шешељ
(Урадиo члан Стручног тима: мр Дејан Мировић)

1

www.vesti.rs .13.7.2007.
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